
 

 

            

 

Wie kunnen er meedoen?  

De zeillessen zijn bedoeld voor 
WVZ-jeugdleden van 12  t/m 17 
jaar.  

Overige jeugd uit Zandvoort  e. o. 
kan ook meedoen. Leuk! Maar dan 
moet je je wel eerst als (jeugd)lid 
via WVZandvoort.nl inschrijven.  

Uiteraard is het hebben van de 
zwemdiploma’s A én B verplicht.  

 

De zeilcursus beslaat per groep 6 
hele dagen. 

WVZ-1: deze cursus is bedoeld  
voor  de beginnende zeiler. 
(komt overeen met niveau CWO 1) 
 
WVZ-2:  Vervolg op WVZ 1, cursus 
voor de meer ervaren zeiler ( komt 
overeen met niveau CWO-2). 

Tijdens de lessen zullen de niveaus 
van  WVZ-1 en WVZ-2 door elkaar 
lopen. 
Bij voldoende  inschrijvingen   
wordt in twee groepen, op basis 
van ervaring, lesgegeven. 

 

 

Indien er sprake is van een 
wachtlijst, komen de cursisten die 
het langst op de wachtlijst 
ingeschreven staan, op volgorde 
van inschrijving in aanmerking. 

Achternaam   

Voornaam        

Adres , huisnummer  

Woonplaats    

Geboortedatum  

Zeilervaring           

Telefoon (ouder)  

Mobiel (cursist))    

Emailadres (ouder)  

Emailadres (cursist)  

 

        Inschrijfformulier WVZ-Jeugdzeilcursus 2016 

     

Lengte   Gewicht  
   

Cursus  
 

Ben jij al lid  
 

De cursist is in het bezit van zwemdiploma A en B  
*Doorstrepen wat niet van toepassing is 

Het cursusgeld voor de jeugdzeilcursus 2016 bedraagt € 175,00 voor WVZ-

leden. Nieuwe leden kunnen zich via WVZandvoort.nl als (jeugd)lid 

inschrijven. Voor een Jeugdlidmaatschap betaal je 50 euro extra. Maar je bent 

dan wel een jaar lang lid van de WVZ, en kunt dan van alle faciliteiten gebruik 

maken.     

Betaling :                                                                                                                            

De inschrijving is pas definitief na betaling van het lesgeld én inschrijving als 

jeugdlid/gezinslid (i.v.t.).  Na ontvangst van het inschrijfformulier zal de 

Penningmeester een rekening toesturen. 

Inleveren:                                                                                                                           

Dit formulier per email versturen naar:  Jeugd@wvzandvoort.nl          

Ouderassistentie: 

o Als ouder/verzorger wil ik 1 of meer zondagen assisteren bij het 

Jeugdzeilen. Ik heb de volgende ervaring:    

o Als ouder/verzorger wil ik in de toekomst actief zijn  in de 

jeugdzeilcommissie 

Deelname aan de jeugdzeilactiviteiten geschiedt op vrijwillige basis en geheel 

op eigen risico. De WVZ, instructeurs en begeleiders kunnen niet 

verantwoordelijk dan wel aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke 

vorm dan ook. Op deze inschrijving is het toelatingsbeleid van toepassing. (Zie 

hiernaast)                             

 

Handtekening ouder/verzorger:  

Datum:  

mailto:Jeugd@wvzandvoort.nl

